SÅNGEN OM VALURNAN

Opolitisk saga,
osann mer än sann,
i andan av den Edda,
med överväldigt spann,
där gudarna blev sedda
om se, gudinnor hann.

Alf Gunnarson
MMXVIII
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Vet du, hur du rista skall?
Vet du, hur du reda skall?
Vet du, hur du färga skall?
Vet du, hur du fresta skall?
Vet du, hur du bedja skall?
Vet du, hur du blota skall?
Vet du, hur du sända skall?
Vet du, hur du slopa skall?
Ur Havamal, vers 144.
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PERSONERNE
Stefan Löfterik Svetsarson (S)
Ulf Krislösningson (M)
Jimmie Åkhemson (SD)
Annie Gnosjöandadoter (C)
Jan Birklundson (L)
Ebba Torbuskadoter (Kd)
Jonas Sjöbjörnson (V)
Isabella Lövgrodadoter (Mp)
Gustaf Fridofröjdson (Mp)
samt på egen (enträgen begäran):
Gudrun Skymningadoter (Fi)
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K

om till Tinget sexfaldig, manstark flock, frustande, formstark och
fräck. Följde en fyrhövdad feminin skock – redo att
avvärja/framkalla skräck.

Spelet om makten är nu i sin linda. Höra ska de döva och inse ska de
blinda. Detta är mottot för dagens debatt. Leenden är tillåtna, men
straffskatt på skratt!

Styresman Stefan L. Svetsarson sade:

Sverige står starkt och alla är med.
Rimlig beskattning, det är vårt besked.
Men vinster i välfärden, fy för den Lede!
Brottsligt beteende väcker vår vrede!
Genmäle ville nu samtlige hava –
enligt den ordnig som tingslagar stava.
Ulf Krislösningson sade:

Sverige behöver, i rödaste rappet,
blåblusar flera – stopp nu på tappet!
Annie Gnosjöandadoter sade:

Svikare Svetsarsson! Måttet är rågat.
Var lite kylig och säg nåt begåvat.
Jan Birklundson sade:

Sluta att tramsa! Bekänn era feltramp.
Sverige är drabbat av kollektiv stelkramp.
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Ebba Torbuskadoter sade:

Sirius lyser med strålande glans.
Jag bjuder väljarna upp till dans.
Jimmie Åkhemson sade:

Stäng alla gränser och stoppa importen
av brottsligt beteende. Portförbjud lorten!
Gustaf Fridofröjdson sade:

Orätt det klagas på samhällets brister,
Lyssna på mig, hela landets magister!
Isabella Lövgrodadoter sade:

Gräset är grönast, medan det växer.
Synliggör gaser med röda reflexer!
Jonas Sjöbjörnson sade:

Vi reagerar hellre än regerar.
Våra förslag mera tillit genererar.
Gudrun Skymningadoter sade:

Höger och vänster, jag skiter i vilket.
Initiativet jag lindar i silket.
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Ulf Krislösningson sade:

Framför oss har vi ett långdistanslopp.
M står för möte, medan S står för stopp.
Men låt mig få tala om integrationen!
Stefan, du står snart på slutstationen.
Stefan Löfterik Svetsarson sade:

Många är de våra, något färre era:
Vore det då tänkbart? Vi får nog fundera!
Annie Gnosjöandadoter sade:

Akta dig, Svetsarsson. Vi är allians.
Vänd du din näsa nån annanstans!
Jimmie Åkhemson sade:

Svetsarson, svikarson, oj vad du fikar
efter våra röster i grumliga vikar.
Jan Birklundson sade:

Jag, enligt uppdrag, talar för NATO.
Tänker, för övrigt, i likhet med Cato.
Ebba Torbuskadoter sade:

Så ska det låta, som Birklundson sagt.
Fram för alliansen, ge kvinnor mera makt!
Jonas Sjöbjörnson sade:

Stor uti orden, men liten är hjorden.
V står för seger – minns de visdomsorden!
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Isabella Lövgrodadoter sade:

Gräset är grönast, där Mp har sått.
Den borgerliga vanten blir lätt en tummetott!
Gudrun Skymningadoter sade:

Män är så onödigt fega och frekventa,
hårdhänta, tomhänta, valhänta, uttjänta!
Gustaf Fridofröjdson sade:

Tillåt en yngling att ställa en fråga:
Måste man alla, jämnt och ständigt såga?
Svetsarsson nickar så nöjt och belåtet –
att erkänna förtjänster är inte otillåtet.

Jimmie Åkhemson sade:

Nu, mina damer och herrar här omkring:
Tiden är kommen, för räfst- och rättarting.
Länge blev vi kvästa och spottade på.
Fanan är hissad. Vi slår oss gula, blå.
Här är mitt råd till asyl- minoriteterna:
Språka på svenska och stäng minareterna!
Stefan Löfterik Svetsarson sade:

Hör hur han skryter. Mor Svea ymnigt gråter.
Dags att någon ryter: Han sprider anekdoter!
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Ulf Krislösningson sade:

Han är hal som en ål, slintig som en tvål och troligen oduglig i hushållsgöromål.
Annie Gnosjöandadoter sade:

Vore jag ej artig och vore jag ej snäll,
skulle han på käften få en redig smäll.
Ebba Torbuskadoter sade:

Skönheten och odjuret! Fattar ni min vink?
Sitter i sin sandlåda, med var sin blågul hink.
Jan Birklundson sade:

Nu är jag allvarlig. Anser blott detta:
SD under spärren, det skulle underlätta!
Jonas Sjöbjörnson sade:

Staten är vi. Allt är vårat kapital, som
utan att blygas, riskbolagen stal, dom.
Isabella Lövgrodadoter sade:

Fram för gröna frakter, utsläpp vi ej tål.
Har man inga målvakter, så blir det flera mål.
Gudrun Skymningadoter sade:

Alla ting ska handla om män och om kvinnor –
karlarna de ser oss, som sina älskarinnor.
Gustaf Fridofröjdson sade:

Den kvinnan hon älskar att Fan på väggen måla!
Ganndul och Brynhild och Skuld – de frivola
valkyrior, i klädedräkter, tilltagna snåla frejdigt, med Freja och Oden ville skåla.
Ordfördelaren sade:

Sanden i timglaset snabbt nu undan rinner –
ber om korta inlägg, så att vi hinner.
Ingen i panelen brydde sig om detta.
Alla ville tala sig omåttligt mätta.
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Annie Gnosjöandadoter sade:

Nu ska en kvinna få komma till tals. Änteligen!
Svara mig ärligt: Vad vill ni egentligen?
C vill er skänka ett ännu bättre liv.
Vår politik visar helhetsperspektiv!
Stefan Löfterik Svetsarson sade:

Arga, lilla Bigga! Som man bäddar får man ligga.
Ulf Krislösningson sade:

Den som väntar på nåt blått, väntar aldrig för länge!
Jimmie Åkhemson sade:

Annie är en börda: Som hon sår får hon skörda!
Jan Birklundson sade:

Apropå Cato, jag nämnde förut:
Denne hade kulor, men han saknade krut!
Jonas Sjöbjörnson sade:

Den dunkelt säger, han dunkelt tänker!
Ebba Torbuskadoter sade:

Många bäckar små gör Fyrisån blå!
Isabella Lövgrodadoter sade:

Jag vet: Man ska inte gå över ån efter skatten!
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Gustaf Fridofröjdson sade:

Den som spelar poker, får faktiskt leken tåla!
Gudrun Skymningadoter sade:

Till mannen från Metall: Högmod, så säkert, föregår fall!
Lotten var fallen på Mp därnäst lyss nu till Ynglingens valmanifest.

Gustaf Fridofröjdson sade:

Låt mig få prisa vår överstepräst Stefan, Sankt Löfterik, du är städse bäst.
Trots att du trotsat oss och varit lite njugg,
har våra möten varit leenden i mjugg.
Stefan Löfterik Svetsarson sade:

Om jag vore kungavän, om jag bara kunde,
skulle jag dig kora till Gustaf den sjunde!
Isabella Lövgrodadoter sade:

Inbördes dyrkan – så Löfterik, snälla –
utnämn då mig till drottning Isabella!
Jimmie Åkhemson tänkte:

Har han kuraget att höja apanaget?
Annie Gnosjöandadoter sade:

Föreslår att Löfterik blir påförd gåvoskatt.
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Jan Birklundson viskade till Krislösningson:

Väljarna kan säkert hålla sig för skratt!
Ebba Torbuskadoter sade:

Jimmie skulle passa i blå tyrolerhatt!
Gudrun Skymningadoter sade:

Hittar just för stunden ej något skadeglatt!
Jonas Sjöbjörnson sade:

”Upp till kamp emot skvalet” (hafsigt översatt).
Strängt förbjudet: telefon- och andra signaler –
men lyssna nu ni, eventuella liberaler.

Jan Birklundson sade:

Folkets parti: liberalerna. Vi
vet vad vi vill, men det vet inte ni!
Ta nu och tala rent ut ur skäggen om inte, håll käften och släng er i väggen!
Ebba Torbuskadoter sjöng:

Vad har du i fickan Jan - är det en röd tulpan?
Eller har du blivit en banan- republikan?
Stefan Svetsarson sjöng:

Höga berg och djupa dalar,
där är vännen som mig behagar!

11

Ulf Krislösningson sjöng:

Tycker ni att krisen är för djup,
nå välan, så ta er då en (funderare).
Jimmie Åkhemson sjöng:

Tiggare kan ingen vara i vår trygga svenska skara.
Annie Gnosjöandadoter sjöng:

Jag är kvinnan ifrån Småland, jag har bott i Värnamo.
Jonas Sjöbjörnson sjöng:

Vem kan styra förutan V, vem kan bo utan bidrag?
Isabella Lövgrodadoter sjöng:

Jag gick mig ut en afton, uti en lund så grön.
Där mötte jag en gosse, så fager och så skön.
Gustaf Fridofröjdson funderade:

Avser hon Stefan eller menar hon mig?
Gudrun Skymningadoter sjöng (i falsett):

Nu är jag frank och skrupelfri och tänker mig beklaga:
De feminina står mig bi, jag bönar för de svaga.
Sånger må så vara – men röster bör man spara.

Jonas Sjöbjörnson sade:

Någon jävla ordning – som C. H. en gång sagt.
Nu skimmer utav löje sig över kretsen lagt.
Kallade vi var väl, att prata om vårt land.
Tramsandet tog över i lådorna med sand.
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Ulf Krislösningson sade:

V och fasa! V. g. v.
Stefan Svetsarson sade:

Vi är nog skyldiga V ett hjärtligt tack.
Var så goda vänta och håll er nu i schack!
Annie Gnosjöandadoter sade:

Jonas är mitt förstaval som kul och trevlig prick,
men när det gäller åsikt, jag säger bara: stick!
Jan Birklundson sade:

Om jag finge välja - ja, det får jag ju, förstås skulle jag väl skicka Jonas till Peru. Moss!
Isabella Lövgrodadoter sade:

Peru har mineraler som koppar, guld och kol,
så kanske kunde Jonas: Nej, han har andra mål.
Jimmie Åkhemson sade:

Sjöbjörnson jag ser som politikens Nalle Puh.
Kanske ändå mera, som Ior. Mu, mu, mu!
Ebba Torbuskadoter sade:

Jonas är min motsats, men vem är inte det?
Han vill bara uppnå medieuppmärksamhet!
Gustaf Fridofröjdson sade:

Tycker nog att Jonas tar en klar poäng,
när han kritiserar och tar en vänstersväng.
Gudrun Skymningadoter sade:

Som före detta V- vän, jag lägger ner min röst,
om detta ville vara Sjöbjörnson till tröst.
Alla tillåts tala – men en i taget bara.
Somliga vill mala, andra artigt svara.
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Isabella Lövgrodadoter sade:

Jag står vid Stefans sida. Jag är hans suppleant är Mp: s främsta språkrör, en lagom gammal tant.
Jordklotets resurser vi måste spara på:
Skatt på allt som ryker, på fossiler likaså!
Stefan Svetsarson tänkte:

Förstår ej hur hon menar, likväl hon är en skatt.
Ulf Krislösningson tänkte:

Som ung och grön politiker, jag hade ingen håg
att flytta mina bopålar i tidens gröna våg.
Annie Gnosjöandadoter tänkte:

Flosklerna haglar. Har alla fått fnatt?
Finner det svårt att hålla mig för skatt!
Jimmie Åkhemson tänkte:

Blekingar blir bruna, när solen tittar fram.
Att så till vida färgas, är inte någon skam.
Jan Birklundson tänkte

Hur mycket får det kosta, att brev i Norden posta?:
Jonas Sjöbjörnsson tänkte:

I morgon är en ny dag,
då hemåt flyger jag.
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Ebba Torbuskadoter tänkte:

Uppsala i Uppland – Nedsala i Nederland.
Här i vårat folkhem har alla breda band.
Gudrun Skymningadoter tänkte:

Vår klocka, kan den vara fem i nio nu?
Och jag har tänkt på Fi sedan i morse, före sju.
Gustaf Fridofröjdson tänkte:

Ingenting för stunden.
Många är för, men flera är emot. Ingen mittemellan
och ingen idiot (i eget tycke i alla fall).

Ebba Torbuskadoter sade:

Fyraprocentsspärren, den är ett gissel, den med väljarbarometrar och tassel, tissel, sen.
Men Kd kastar aldrig nån yxa uti vatten.
Spikrak är kursen, med mig bakom ratten.
Stefan Svetsarson sade:

Ebba hon är frimodig, oerfaren, ung.
Men, så sjung då, för helskotta, sjung!
Ulf Krislösningson sade:

Kära, min syster: såvida det mig lyster,
om vi er ej mister, är du snart minister.
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Gustaf Fridofröjdson sade:

Hade hon i handen en hammare och spik,
vore hon förvisso, gu´ Tor och Mjölner lik.
Annie Gnosjöandadoter sade:

Småföretagen vi bryr oss gärna om, ja små partier även, vi hjärtligt välkomna!
Jimmie Åkhemson sjöng (tyst):

Så underbar är du, vår vän. Vi vill ej göra slut.
Och stödja dig det ska vi än, när havet ebbat ut.
Jonas Sjöbjörnsson nynnade (ohörbart):

Ebba i Uppsala, hon har ingen riksdagsplats.
År på väg till Blåkulla, sitter på en kvast.
Jan Birklundson tänkte:

Om Ebba inte fanns, vi var blott tre i allians.
Isabella Lövgrodadoter sade:

Inga kommentarer. Jag skriver memoarer.
Tiden rinner undan – nu är sista rundan.

Systerskap, frihet och jämliket med karlar,
(vilka ju beter sig som räddhågade harar).
Matriarkatet ska normen ständigt vara.
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Patrasket (männen) kan flyga och fara!
En gång i tiden var man till behag – även jag.
Tänker jag på ”me too”? Always, må ni tro!
Stefan Svetsarson sade:

För Fi: s alla bud, bevare oss, o milde, herre Gud!
Ulf Krislösningson sade:

Kors i vårt tak. Jag känner bitter smak!
Jimmie Åkhemson sade:

Jaa, vad ska man tycka? Lycka inte till!
Isabella Lövgrodadoter sade:

Grönt är mjukt skönt - blir bara trött på rött!
Annie Gnosjöandadoter sade:

Får jag vara ärlig? Hon är tröttsam och besvärlig!
Jan Birklundson gäspade:

Liberal, nej - vestal, nej.
Jonas Sjöbjörnsson sade:

Vi och Fi i samma lag? Vilket dumt förslag!
Gustaf Fridofröjdson tänkte (högt):

Mänskligt sett: Folkets Fi numro ett!
Ebba Torbuskadoter sade (trött):

Hej! Ja, nej? Nej, nej, nej!
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Återstod summering: Knut Matteson fick tala:
I debatter, som dessa, så menade han:
Man får ej vara dålig, men heller inte bra.
Det är precis det lagoma som väljarna vill ha.
Det träd som växer snabbast, får helst ej högre nå
än höjden som är normen för lagom hög nivå!
Tack Knut Matteson!

Dagen därpå, utav pressen, i natten ristades runor om valurnedebatten.
Följer rubriker ur denna futhark,
visade i klartext på nästa ark.
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Opartiskt nedskrevs de verserna (mmcviii) i maj.
Välja är att vilja. Simma lugnt - good bye!
2018-05-22 / Alf
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